
  

 

 

 

Београд, Булевар краља Александра 282 www.putevi-srbije.rs 

На основу члана 57. став 1. и 2. Закона о јавним набавкама                                        

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

објављује се: 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

Назив наручиоца: Јавно предузеће „Путеви Србије“ 

 

Адреса наручиоца: Београд, Булевар краља Александра 282 

 

Интернет страница наручиоца: www.putevi-srbije.rs 

 

Врста наручиоца: јавно предузеће 

 

Предмет јавне набавке: услуга – Одржавање БВК система пословног објекта 

Газела (90460000 Услуге пражњења септичких јама и септичких цистерни) 

 

Уговорена вредност: Укупна вредност извршених услуга са свим трошковима не 

може бити већа од 830.000,00 динара без пореза на додату вредност.   

  

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Најнижа понуђена цена по 

једном пражњењу септичке јаме специјалним возилом са цистерном за одвоз 

фекалних материја  без ПДВ-а“. 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 11. фебуара 2016. године примљена су понуде од пет 

понуђача. 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Понуда понуђача ЈКП «ГРАДСКА ЧИСТОЋА» Београд, је највиша понуђена са 

укупном понуђеном ценом по једном пражњењу септичке јаме специјалним 

возилом са цистерном за одвоз фекалних материја у износу од 9.900,00 динара, без 

пореза на додату вредност, односно 11.880,00 динара са порезом на додату 

вредност, а понуда понуђача Самостална занатска радња за комуналне делатности 

«V&EP» БОЈАН ПЕТРОВИЋ, Предузетник,  Београд, је најнижа понуђена са 

укупном понуђеном ценом по једном пражњењу септичке јаме специјалним 

возилом са цистерном за одвоз фекалних материја у износу од 5.777,00 динара, без 

пореза на додату вредност, односно 6.932,40 динара са порезом на додату вредност 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Понуда понуђача PREDUZEĆE ZA ČIŠČENJE U INDUSTRIJI I TRGOVINU 

«PREMI TRADE» d.o.o. Београд, је највиша понуђена, прихватљива са укупном 

понуђеном ценом по једном пражњењу септичке јаме специјалним возилом са 

цистерном за одвоз фекалних материја у износу од 8.610,00 динара, без пореза на 

додату вредност, односно 10.332,00 динара са порезом на додату вредност, а понуда 



  

понуђача Самостална занатска радња за комуналне делатности «V&EP» БОЈАН 

ПЕТРОВИЋ, Предузетник,  Београд, је најнижа понуђена прихватљива са укупном 

понуђеном ценом по једном пражњењу септичке јаме специјалним возилом са 

цистерном за одвоз фекалних материја у износу од 5.777,00 динара, без пореза на 

додату вредност, односно 6.932,40 динара са порезом на додату вредност 

 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  

Понуђач нема Подизвођача 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  

Одлука о додели уговора је донета дана 24. фебруара 2016. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 25.03.2016. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

Самостална занатска радња за комуналне делатности «V&EP» БОЈАН ПЕТРОВИЋ, 

Предузетник,  Београд, ул. Франца Јанкеа бр. 5/15, матични број 56562818, ПИБ 

103646711, број рачуна 160-141682-84 код „Banca Intesa“ a.d. Београд, телефон 

011/405-83-12, које заступа директор Бојан Петровић. 

 

Период важења уговора:  

Добављач је обавезан да пражњење септичке јаме код пословног објекта испод 

моста „Газела“, врши у периоду од годину дана од дана закључења уговора. 

  

 


